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 بارم سئوال ردیف

7 
جریاا یویشی اا وکیویازشواا یومیمکعوتغاا  سوئیچیاا،ووااش ازاغیسو؟  اا و یو ازاا  وووو

 3 حد قلوکمویمشو ر عوتحدمکوکرکیو ینوجری یوی و ا یوکغاد.

2 

عملارکوآیوی وئحلالووتد یوتق  لو ،وتبدل و و  
آی ووکرکهومو؟قشوهریکو یوعغ صروی وئشضاحوکهاد.وو

 دمیو  یو شکیوخرمج وتشااال وکیوعملارکوتد یو
وکغد و ر   یج کوت 

و

5 

3 
کیوئر ؟زیزاتشیوقادیدوکمقیبا وی وئفریادوکارکهسوعش تالوتا  روووووووووstgtیت یو ؟ب  تگ و

 3وک هشوآیوی و  وئرواموتد یوپاشغه کو؟م یاد.و روآیوی و غشیزاد.ویکویمش

4 

 ؟ااد یوئغ وااب و اار عوتااد یوتق  االسویااکوی ه
 وااا سوعملاااارکوآیوی ووBJTئر ؟زیزاااتشیو

ئشضاااحوک کهومومیی اا وخاا اوآیوی و اار وو
ر ؟زیزااتشیوقاادیدو واا وموووئو2Qکهاااد 

 ا،وتاد یوووو2Nپاا ووکلاتشیوآیو یوطریقوواامو
و شک(.قدیدوتتصلوت 

و

4 

5 

 :یلشبو و   وتشخص دوییرسوتوHalf-Bridge SMPSیکوتغبسوئیچی،و ر عو

5 

 Vin: 180-240Vac 50/60 Hz, Vin(nom): 220Vac  ومیمکع:

  12V/10A(min; 0.5A)+  وخرمج :

I. ؛ئرواموک تلوتد ی 

II. وکیصادو5کا،وحاد ک رویی الومیمکعسووووطاشیعوتح وب،و  ؟اکوخا ی؟ ومیمکعسو ا،ووو
 ملت ژو؟ ت ومیمکعو   د؛

III. تج یوظرفا وخ ییووه عتحدمکهتح وب،وCsورعو. 

و.(ها، سایر مفروضات مورد نیاز را مطابق پشت صفحه در نظر بگیرید)برای یکسان بودن پاسخ
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0 

   وتشخص دوییرسوتشیکو؟ا یو و :وFlyback SMPSیکوتغبسوئیچی،و

5 

 Vin: 180-240Vac 50/60 Hz, Vin(nom): 220Vac ورودی:

 ,5V/1A(min; 0.75A),  +24V/1.5A(min; 0.25A)+ ها:خروجی

+12V/1A(min; 0.1A),    -12V/1A(min; 0.1A), 
 

متر سانتی 8/8سطح مقطع مفید   ،گوس0081( منتخب، دارای چگالی شار مغناطیسی)حداکثر(   E-Eهسته) 
 است. 0mH/1000T2= 1LAمربع و 

قیاروووها وموپاا وواامووئفاد کوکمیو ا تلوووضمنوئرواموتد یسوتشخص دو اش و یزملا،وو
هاا سوی وتح وااب،وکغااادسوعغ صاارو لاترم؟اااکوقدید ئر ؟زیزااتشیه وموکیشکهاا (وی ووااام

هرا، سرایر   )بررای یکسران برودن پاسرخ     ؟تخ بوکرکهوموتشخصا دوآ؟ها وی وتح واب،و؟م یاادوووو
و(.در نظر بگیرید جدول زیرمفروضات مورد نیاز را مطابق 

 

 های مفیدمفروضات و فرمول

 در ولتاژ حداقل ورودی صورت گیرد؛ priLمحاسبه 

 فرض شود؛ 50KHzفرکانس کاری منابع تغذیه، 

 در نظر بگیرید؛ 50µHخروجی را، های درصورت نیاز، سلف صافی

22A/mmهای مسی الکی: چگالی جریان سیم
 

Vfwd=0.5 V for Schottky Diodes 

Vfwd=1.0 V for Fast & Ultra fast Diodes 

 

 

 

 

 باشیدموفق 


